িনিশ্ন্পুেরর যাতর্ী
রতন িশকদার
নীলমাধব এবার খুব িনিশ্ন্। গতবার একটু র জনয্ ফসেক েগেছ। তার েচষ্ার
েকােনা তর্িট িছল না। তবুও হয় িন। হয় িন কারণ েস িনধর্ািরত মাতর্া অবিধ
িনেজর পৃষ্েদশেক ধনুকাকাের বাঁকােত পাের িন। অথর্াৎ িনেজেক পুেরাপুির বাঁকা
েমরুদন্ী বেল পর্মাণ করেত বয্থর্ হেয়েছ। তার দৃঢ় িবশব্াস এক নাগােড় েচষ্ার ফেল
এবার েস অবশয্ই পারেব। কিঠন পিরশর্ম আর অভয্ােস নীলমাধব এখন তার
িশরদাঁড়াটােক ধনুেকর আকার িদেত পারেছ। আজ তাই েস পরীক্া িদেত চেলেছ।
সকাল সকাল নীলমাধব মােয়র মিন্েরর েদারগাড়ায় েপৗঁেছ েগল। মিন্েরর
লােগায়া িনিশ্ন্ আশর্য় –েয়র িবশাল হলঘর। অেনেকর িপছেন েস লাইেন দাঁড়াল। ঘন
ঘন েঘাষণা হেচ্, আপনার েমরুদন্িটেক যিদ ধনুেকর আকার িদেত না পােরন তেব
হলঘের পর্েবেশর েচষ্া করেবন না. নীলমাধব লাইেন দাঁিড়েয়ই আরও একবার দম বন্
কের েমরুদন্ েসাজা করবার েচষ্া করল। না, তার েমরুদন্ েসাজা হল না।
দব্াররিক্ণী কিঠন দৃিষ্েত সবাইেক েদখেছ। েকউ িভতের ঢু কবার অনুমিত পােচ্
আবার েকউ বা পর্াথিমক পরীক্ার পেরই সদর েথেক িবদায় িনেচ্। এক সময়
নীলমাধেবর সুেযাগ এল। েস সদর দরজা অিতকর্ম করল িবনা বাধায়। সদর দরজা
সব্াভািবক উচ্তা িবিশষ্ মানুেষর যাতায়ােতর জনয্ ৈতির। এবার তােক একটা নীচু
দরজার িভতর িদেয় ঢু কেত বলা হল। এর আেগ িতনবার েস এই নীচু দরজা েপেরােত
পােরিন, কারণ তখন তার েমরুদন্ ভীষণ কিঠন িছল। নীলমাধব এবার অনায়ােস
তার ধনুকাকােরর েমরুদন্ িনেয় িভতের ঢু েক েগল। একজন েসব্চ্ােসিবকার তার
গলােত গাঁদা ফু েলর মালা পিরেয় িদেয় বলল, যান, এিগেয় যান। আপিন ভাগয্বান।
আজেকর মেতা আপিনই েশষ জন িযিন েভতের যাবার সুেযাগ েপেলন।
নীলমাধব মুেখ িবশব্জেয়র হািস ফু িটেয় েসব্চ্ােসিবকািটেক ধনয্বাদ জানােলন।
হলঘেরর িভতের েচয়ারগুেলা পর্ায ভিতর্ । নীলমাধব িভতের ঢু েক একটা েচয়াের
বসল। আেশপােশ তািকেয় অেনক পিরিচত মুখ েদখেত েপল। তােদর মেধয্ েকউ েকউ
এযুেগর নামকরা কিব, নাটেকর অিভেনতা, েখেলায়াড়, নামী িচিকৎসক অথবা গান
গাওয়া িশল্ী। নীলমাধব েমরুদন্ টান টান কের বসেত েচষ্া করল। তার েমরুদন্
আর েসাজা হল না। িকন্ েস মাথা সামেন ঝুঁ িকেয় একটা েচয়াের িনিশ্ন্ আশর্য়
িনল। তার েমরুদেন্র িস্িতস্াপকতা পুেরাপুির নষ্ হেয় েগেছ। িকন্ মেন তার পরম
আনন্। েচয়াের বেসই হৃদয় তার ময়ুেরর মেতা েনেচ উঠল।

